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แพ็คเกจลองเรือสําราญ Royal Caribbean Ovation of The Sesa3 วัน 2 คืน 

ฮองกง - ลองนานนํ้าสากล - ฮองกง 

 
 

กําหนดการเดินทาง วันท่ี  25-27 พ.ค. 61  (พักหองไมมีหนาตาง)                 ราคาเพียง  9,990.- 

สรุปการเดินทางโดยยอ 

วันที่1 
อิสระเดินทางเอง - ทาเทียบเรือไคตัก - เชค็อินขึน้เรือสาํราญ Ovation of the Seas ในเครือ Royal Caribbean 

- อิสระพักผอนบนเรือ 

วันที่2 เรือสาํราญลองสูนานน้ําสากล - อิสระทาํกิจกรรมมากมายบนเรือ 

วันที่3 อําลาเรือสําราญ จอดเทียบทาไคตัก ฮองกง - อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ (ไมรวมต๋ัวเครื่องบนิ) 
 

วันแรกของการเดินทาง  อิสระเดินทางเอง - ฮองกง - ทาเรือไคตัก -  

                                        ช็คอินขึ้นเรือสาํราญ Ovation Of The Seas และสนุกกับกิจกรรมบนเรือ 

..........  อิสระเดินทางเอง สู ทาเรือไคตัก ฮองกง 

เช็คอินเขาสูเรือสําราญ Ovation Of The Seas ในเครือของ Royal Caribbean คือ เรือสําราญที่รบัหนาที่

คอยใหบริการนักทองเที่ยวมาต้ังแตปลายป ค.ศ. 2014 จนถึงปจจุบัน  เรือสําราญ Ovations of the Sea 

เปนเรือสําราญที่ นํ้าหนักรวม 168,66 ตัน โดยแบงออกเปนทั้งหมด 18 ช้ัน สามารถรบัผูโดยสารไดทั้งหมด 

4,905 คน ซึ่งรวมทั้งลูกเรือ 1500 คนดวย นอกจากน้ันภายในเรือยังประกอบไปดวยรานคา รานอาหาร สิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย อยางเชนสระวายนํ้าและสระระบบนํ้าวน ผับ บาร รวมถึงหองพักไวคอย

รองรับแขกผูมาเยือนที่มากถึง 2,090 หอง 

16.30 น. เรือลองออกจากทาเรือไคตัก ประเทศฮองกง หลังจากทุกทาน ซอมการระบบรักษาความปลอดภัยของทาเรือ

ตามกฏของ หลังจากน้ัน สามารถ รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร หลัก จากที่โชวอยูบนบัตร Sea Pass 

ของทาน หรือ เลือกรับประทานอาหาร บุฟเฟ นานาชาติ ที่หองอาหาร วินแจมเมอรที่ช้ัน 9 ของเรือได ตาม

อัธยาศัย หลังจากน้ัน จะมีโชวบอรดเวยทําการแสดงที่หองโชวหลัก ช้ัน 5 และพักผอนตามอัธยาศัย หลังจาก

เรือลองออกสุนานนํ้าสากลแลว รานคาปลอดภาษีจะเปดใหบริการรวมทั้งในสวนของคาสิโนอีกดวย  
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ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ Dinner สุดหรู ณ หองอาหาร ของเรือ และสนกุกับกิจกรรมชวงค่ํา 

                   เขาหองพักตามประเภทหองที่ทานจองมา 
 

วันที่สองของการเดินทาง  เรือลองนานน้าํสากล - อิสรตามอัธยาศัย 

วันน้ีเรือจะลองอยางชาๆในนานนํ้าสากลเต็มวัน เพ่ือใหทานไดสนุกกับกิจกรรมตางๆบนเรือตลอดทั้งวัน ไมวา

จะเปนรานคาปลอดภาษี คาสิโน และ กิจกรรมจากฝายเอ็นเตอรเทรนตางๆ ลูกคาจะไดสนุกกับกิจกรรมสุด

สนุกมากมายและต่ืนตาต่ืนใจกับเครื่องเลนสุดไฮเทคตางๆ อาทิเชน สกายไดฟว่ิง IFLY / นอรทสตาร (แคปซูล

แกวยกเหนือนํ้าทะเล 300 ฟุต ลูกคาจะไดสัมพัสกับวิวแบบ 360 องศา / โซน SeaPlex ที่รวบรวมเครื่องเลน 

ไมวาจะเปน รถบ้ัมสุดสนุก โซนเกมอารเคทตางๆ ทานสามารถดูตารางกิจกรรมตางๆไดในตารางกิจกรรมที่

ทานไดรับที่หองพักของทาน 

อาหารเชา สามารถทานไดที่หองอาหารหลัก หรือ หองอาหารบุฟเฟช้ัน 9 

อาหารกลางวันสามารถทานที่หองอาหารบุฟเฟช้ัน9 และ อาหารเย็นสามารถทานไดที่หองอาหารหลัก หรือ

หองอาหารบุฟเฟ ช้ัน 9 

 
 

เรือจะมีใบแจง สถานที่และเวลาที่หองพักของทานเพื่อใหทานรับหนังสือเดินทางคนื 
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22.00 น. เรือจะมีแทกกระเปาและกําหนดการลงจากเรือใหทานในหองพักของทาน ใหทานนํากระเปาเดินทางของทาน

วางไวหนาหองเพ่ือใหพนักงานนําลงไปที่ทาเรือในวันรุงขึ้น  ( สิ่งของที่ทานจําเปนตองใชระหวางวันใหทานแยก

ใสในกระเปาถือ )   

                      ** ถาทานใดมีความประสงคจะถือกระเปาเดินทางลงดวยตนเองไมจําเปนตองวางไวที่หนาหองพัก ** 

 
 

วันที่สามของการเดินทาง  เดินทางถึงทาเรือไคตัก ประเทศฮองกง 

08.00 น. เรือเทียบทา ณ ทาเรือไคตัก ประเทศฮองกง หลังจากทุกทานลงจากเรือจะผาน พิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

รับกระเปาเดินทางของทานดานลางหลังจากน้ัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 
 

อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา วันที่ 25-27 พ.ค. 61 ราคาหองพักแบบพัก 2 ทานตอหองเทานัน้ 

หองพักแบบไมมีหนาตาง     9,990  บาท / ทาน 

หองพักแบบมีระเบียง :    15,000 บาท / ทาน 

หองพักแบบแกรนดสวีท    28,000 บาท / ทาน 

 

อัตรานี้เปนราคาเริ่มตน อาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากการปรับขึ้นของคาเงินบาท, 

การเรียกเก็บเซอรชารจจากทางเรือฯ 

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก  etravelway.com/airticket 
เงื่อนไขการจอง 

* โปรดชาํระคาทัวรยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ไดรับการยื่นยันทีน่ั่งวางจากเจาหนาที่แลวทันท ีพรอมสงสําเนาหนาหนังสือ

เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐาน
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โอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423   (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย

สาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลกิการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

* ยกเลิกหลังการยืนยนัและชําระเงนิแลว เก็บคาใชจายเต็ม 100% ไมวากรณีใดๆก็ตาม 

* ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ขึน้อยูกับระยะเวลาในการจองและจํานวนหองวางบนเรือ 

หมายเหตุ 

1. สําหรับผูมีครรภ กรณีอายุครรภเกิน 24 สัปดาห ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ไมอนุญาตใหขึ้นเรือ 

2. ลูกคาตองเตรียมพาสปอรตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และตองมีอายุมากวา 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตให

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ

ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการทองเที่ยวให

เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรอืเกิดเหตุสุดวิสยัในการเดินทาง 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

6. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

7. ในโปรแกรมเวลาที่ใชในการเทียบทาเปนเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจงใหลูกคาทราบกอนเดินทางอีกครั้ง 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1. หองพักบนเรือสําราญ 2 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงิน) 

2. อาหารบนเรือสําราญ (ยกเวนหองอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ 

3. คาภาษีทาเรือ 

4.คาทิปพนักงานบนเรือ 

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 

1. คาทัวรเสริมบนฝงตามเมืองตางๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion) 

2. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพ่ิมเติมกับทางเรือ 

3. คาแพคเกจเครื่องด่ืมบนเรือสําราญ / คา WIFI 

4. คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 

6. คาต๋ัวเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงคโปร - กรุงเทพฯ (หากตองการซื้อต๋ัวเครื่องบิน กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีก

ครั้ง) 

7. คารถรับสงจาก สนามบิน - ทาเรือ - สนามบิน (หากตองการซื้อรถรับสง กรุณาสอบถามเจาหนาที่เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ง) 

8. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
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เงื่อนไขการใชบริการ 

1. การเดินทางในแพ็คเกจลองเรือสําราญ เปนการเดินทางเอง ไมมีหัวหนาทัวร และรถรับสงนําเที่ยว 

2. ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศหรือตางประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

3. การชําระคาบริการ 

3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวนเน่ืองจาก ราคาโปรโมช่ันมีหองพักในจํานวนจํากัด 

4. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการชําระเงิน 

4.1 แจงยกเลกิกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

4.2 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง 

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณทีี่ไมสามารถเดินทางได 

4.3 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

สําคัญ!! บริษทั ทําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศทองเที่ยวโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมือง

ดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ ไดทั้งสิ้น 

4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทาน

สละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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